
Wandelroute De Hoge Dijk - Gaasperzoom - Gaasperplas
Lengte: +/- 10 kilometer Tijdsduur: 2 tot 2,5 uur
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Waan je in een andere wereld in het bijzondere 

natuurgebied bij de Hoge Dijk, geniet vanaf de 

provinciegrens van de vergezichten over het 

Utrechtse landschap, spot de Gasconne koeien in 

de Gaasperzoom én bewonder het voormalige 

Floriadepark bij de Gaasperplas. Dompel je met 

deze wandeling onder in het al het moois dat  

dit gebied te bieden heeft!

Wandelen  
op de grens van 

stad en land
Amsterdam Zuidoost

Wandelroute De Hoge Dijk - Gaasperzoom - Gaasperplas 
Lengte: +/- 10 kilometer Tijdsduur: 2 tot 2,5 uur

Klik hier voor de wandelroute via de routeplanner van 
Wandelnetwerk Noord-Holland of voer in hun wandelapp 
routecode 167142 in. Handig voor onderweg!

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/routes/167142
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punt TOP - 60  - 63  

A  Loop vanaf de TOP (groene zuil) 
via het slingerpaadje naar keuze-
punt 60. Aan de plas ligt de eerste 
bijzondere locatie op de wande - 
ling: De Ruige Hof. Deze natuur-
vereniging is in 1986 opgericht  
om de natuur en de stadsbewoners 
nader tot elkaar te brengen. Hier 
worden het hele jaar door leuke 
activiteiten zoals seizoenswande-
lingen georganiseerd én kun je 
meehelpen met het onderhoud  
van twee bijzondere natuur-
terreinen: Klarenbeek en De 
Riethoek. 

Klarenbeek ligt ten noorden van  
het water, achter het strandje. Hier 
waan je je in een andere wereld en 
kun je op safari over zandpaden  
en knuppelbruggetjes door het 
veenlandschap. Het oudhollandse 
cultuurlandschap, zoals dat in de  

11e tot en met de 16e eeuw in  
deze omgeving is ontstaan, komt 
op dit terrein weer tot leven.  
Kleine landschapsele menten,  
zoals bloemrijk hooiland, riet-
moeras, knotwilgen, poelen en 

Deze wandelroute start bij Toeristisch Overstap Punt (TOP) 
Hoge Dijk. Je kunt hier gemakkelijk parkeren op de 

parkeerplaats schuin tegenover Abcouderstraatweg 124, 
Amsterdam. Net als bij ieder startpunt van Wandelnetwerk 

Noord-Holland staat er een informatiebord, met de 
mooiste wandelroutes in de directe omgeving. De routes 

zijn in twee richtingen bewegwijzerd met gekleurde pijlen.

Vanuit de vogelkijkhut kun je vogels spotten, 

zoals de ijsvogel

slootjes wisselen elkaar hier af.  
Ook vind je hier een heemtuin en 
een medicinale kruidentuin. 

B  Achter het natuurcentrum  
op het erf staat een prachtige 
vogelkijkhut. Vanuit de hut kun je 
op de Hoge Dijk plas uitkijken en 
natuurlijk vogels bewonderen!  
Van meerkoeten, ijsvogels, wilde 
eenden, kuifeenden, krakeenden, 
smienten (in de winter) diverse 
ganzen, aalscholvers, dodaars, 
waterhoenen tot futen: het is  
een populaire stek voor vogels  
én vogelliefhebbers.

punt 64  - 56  

C  Als je met je rug naar de woon-
wijk gaat staan heb je een mooi 
uitzicht over het Utrechtse land-
schap. Het lijnenspel dat je voor  
je ogen ziet ontstaan heeft een 
mooie naam: coulisselandschap. 
Dit is een halfopen landschap  
dat wordt gekenmerkt door een 
lapjesdeken van onregelmatige 
percelen, afgeschermd door 
heggen, houtwallen of muurtjes.

punt 56

D  Aan het einde van het wandel-
pad sla je direct over het water 
rechtsaf. De dubbele kade ten zuiden 
van deze watergang markeert al 
eeuwenlang de grens tussen het 
Graafschap Holland en het Bisdom 
Utrecht, en vormt vandaag de dag 
de grens tussen de provincies 
Noord-Holland en Utrecht.

Het coulisselandschap is een herkenbaar patroon van 

weilanden en sloten - Beeld: Stadsarchief Amsterdam
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E  Onderweg zal je niet alleen 
gezelschap krijgen van uiteen-
lopende vogels; langs deze route 
zijn er diverse slangenpoelen.  
De wandeling doorkruist namelijk 
de Natuurzoom: een ecologische 
verbindingszone aan de rand  
van Amsterdam Zuidoost.

Deze natuurzoom biedt padden, 
ringslangen en andere dieren een 
veilige route om zich tussen ver - 
schillende gebieden te verplaatsen. 
De verbindingsroute loopt van de 
Diemer Vijfhoek in het IJmeer tot 
polder de Ronde Hoep in Amstel-
land. Zo zijn er passages over knel - 
punten gemaakt en poelen voor de 

ringslang aangelegd als verbindings-
punten. Bij de Gaasperplas en de 
Hoge Dijk worden regelmatig 
ringslangen gesignaleerd: een goed 
teken dat de dieren gebruik maken 
van de route. De Hollandse Kade gaat 
halverwege over in de Ruwelswal.

punt 59

F  Je loopt hier de Gaasperzoom in, 
een prachtig natuurgebied. Het is de 
groene verbindingszone tussen de 
Gaasperplas en de Hoge Dijk. Hier 
worden Gasconne koeien ingezet 
voor de begrazing van het openbare 
natuurgebied. Heuse koeien-
vrijwilligers herderen de kudde. 

Groengebied Amstelland werkt 
samen met de Lindenhoff boerderij 
in Baambrugge, die de koeien hier 
laten grazen. Een zeer natuurlijke 
manier van grasmaaien in de 
Gaasperzoom!

G  Volg het pad verder richting  
het noorden. Vlak voor de flauwe 
bocht naar rechts zie je aan je 
rechterzijde het ooievaarsnest  
dat hier op initiatief van buurt-
bewoners is geplaatst. Men had  
aan de rand van recreatiegebied 
Gaasperzoom vaak naar voedsel 
zoekende ooievaars gezien en  
wilde graag voor deze vogels een 
nestpaal laten maken.

De bewoners uit de betreffende 
wijk GEIN 4 hebben sponsoren 
gezocht om de paal aan te schaffen. 
Groengebied Amstelland heeft  
de paal er vervolgens op een voor 
publiek ontoegankelijk stukje 
Gaasperzoom in laten zetten.  
Zo hebben bezoekers van het 
gebied wel goed zicht op de 
nestpaal, maar kunnen ze de  
dieren niet verstoren.

Een zeer natuurlijke 

manier van  

grasmaaien in de 

Gaasperzoom!

Gasconne koeien in de Gaasperzoom

Het ooievaarsnest; een initiatief  

van buurtbewoners
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H  Precies in de bocht vind je een 
uitkijkpunt over de landerijen 
richting Utrecht en riviertje de 
Gein. Waar de Gaasperzoom in de 
loop der tijd zichtbaar is veranderd 
door de natuur zijn gang te laten 
gaan, is deze uitzichtheuvel altijd  
in stand gehouden. 

Er is een voetpad over de heuvel aan - 
gelegd, met een paar bankjes om 
tijdens je wandeling heerlijk neer te 
strijken. Met de Gaasperzoom in je 
rug kijk je hier uit over de landerijen 
op de grens van Noord-Holland en 
Utrecht. Een uitgelezen plek om 
even tot rust te komen!

punt 55

I  Vervolg je route noordwaarts 
richting de Gaasperplas. Aan je 
rechterhand zie je een van de 
drinkwaterbedrijven van Amster-
dam, die hier al vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw gevestigd is. 
Het water wordt met grote pijp-
leidingen vanaf de voet van de 
Utrechtse Heuvelrug, vanuit de 
Bethunepolder, aangevoerd. 

Bij aanhoudende hoge temperaturen 
en droge periodes is er soms extra 
water nodig. In dat geval wordt er 
ook water uit het Amsterdam-Rijn-
kanaal gehaal. Mocht je je afvragen 
of het water uit alle Amsterdamse 
kranen van dit drinkwaterbedrijf 
afkomstig is; dat is niet het geval! 

Inwoners ten westen van de Amstel 
krijgen water uit de kraan uit het 
Lekkanaal, dat is gezuiverd in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen en 
in de zuiveringsfabriek in Leiduin. Ten 
oosten van de Amstel stroomt er bij 
bewoners water uit de kraan uit de 
Bethunepolder, dat in de Waterlei-
dingplas en de zuiveringsfabriek hier 
in Amsterdam Zuidoost is gezuiverd.

punt 95  

J  Je hebt het al even kunnen zien: 
je bent bij de Gaasperplas aanbeland. 
Dit is een zeer geliefd recreatie- en 
natuurgebied in Amsterdam Zuid - 
oost, dat bij bezoekers voor vele 
soorten vermaak zorgt. Wandel ver - 
der over het pad en geniet van het 
uitzicht op de plas aan je linkerzijde. 

Een uitgelezen 

plek om even tot 

rust te komen!

Een prachtige doorkijkje naar de Gaasperplas - Beeld: Jan van ‘t Hoff
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punt 33  - 92

K  Ten noordoosten stuit je op  
een bijzondere locatie: de Bijen-
schans Gaasperplas. Hier staan  
de bijenkasten van imker Vincent 
Driest opgesteld. Mocht je hier  
rond begin september zijn, heb  
je wellicht geluk: dan is daar 

mogelijk de honingverkoop van  
de zomeroogst! 

punt 93  - 94  - 91  - 98  - 99  - 90

L  Bij het vervolgen van je wan-
deling in westelijke richting passeer 
je een historische plek. Hier aan de 
noordelijke oever van Gaasperplas 

vond namelijk in 1982 de Floriade 
plaats. Sterker nog: het Gaasper - 
park werd speciaal aangelegd voor 
deze tweede Amsterdamse editie 
van de wereldberoemde bloemen-
tentoonstelling. 

Vrijwel alle kunst en attracties  
zijn na afloop van de Floriade 

verwijderd. Je vindt op deze plek  
nu een populair recreatiegebied. 
Waar je vandaag de dag nog  
steeds een grote verscheidenheid 
aan bomen, planten en bloemen 
kunt bewonderen!

punt 32  - 96

Een van de vele siertuinen op de  

Floriade 1982 - Beeld: Stadsarchief 

Amsterdam / Bert Verhoeff

Rondvaart langs de drukbezochte tuinen tijdens de Floriade 1982 - Beeld: José Faixa
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punt 52

M  Je kunt niet alleen een heerlijk 
zwemmen in de Gaasperplas, er  
zijn hier ook diverse watersport-
verenigingen te vinden. Van 
kanoën, zeilen, surfen tot varen  
met een drakenboot; je kunt je hier 
op de meest uiteenlopende manie-
ren op en in het water vermaken!

punt 53

N  De Gaasperplas laat je achter  
je om de wandeling in zuidelijke 
richting te vervolgen. Hierbij loop  
je tussen de woonwijken langs  
het water, dat de waterverbinding 
van Gaasperplas richting De Hoge 
Dijk vormt. Deze verbinding met 
natuurlijke oevers maakt deel uit 
van de natuurboog. 

Ook de eerdergenoemde Natuur-
zoom (E) is onderdeel van de 

Van kanoën, zeilen, 

surfen tot varen met 

een drakenboot

natuurboog, met als doel dat dieren 
en planten zich over een groter 
gebied verspreiden en kunnen  
overleven.

punt 56  

Vanaf deze kruising begeef je je  
op bekend terrein: hier wandelde  
je ook op de heenweg langs. Met 
het coulisselandschap (C) nu aan  
je linkerhand begeef je je weer 
richting de Hoge Dijk. Misschien  
zie je nu wel vogels of andere dieren 
die je eerst nog niet zag?

punt 64  - 63  - 60  - TOP

Bestemming bereikt: je bent  
weer terug bij het startpunt  
TOP Hoge Dijk. Hopelijk heb je  
een heerlijke wandeling achter  
de rug!

Suppen op de Gaasperplas



Smaakt dit naar meer?  
Loop ook eens deze wandelroutes:

Wandelroute Amstelveen
Lengte: +/- 10 kilometer Tijdsduur: 2 tot 2,5 uur

Wandelroute Ouderkerk aan de Amstel
Lengte: +/- 10 kilometer Tijdsduur: 2 tot 2,5 uur

Wandelroute Diemerbos & Overdiemen
Lengte: +/- 10 kilometer Tijdsduur: 2 tot 2,5 uur

Alle routes zijn online te vinden via 
www.groengebied-amstelland.nl

Dit routeboekje is eigendom van Groengebied Amstelland. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of 
verveelvoudigd worden zonder voorafgaande toestemming van Groengebied Amstelland.

Alhoewel wij bij de samenstelling van dit boekje zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het toch zijn 
dat een auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, 
zoals auteursrechten. Indien een dergelijke situatie het geval lijkt, verzoeken we onmiddellijk contact 
met ons op te nemen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor type- of andere fouten en hier zijn ook geen rechten aan te ontlenen. 

COLOFON
Dit routeboekje is samengesteld ter gelegenheid van het  
40-jarig jubileum van Groengebied Amstelland. 

Tekst en eindredactie: Virginie Manjoero en Peterlien Soels
Vormgeving: Alexandra de Vries
Met speciale dank aan: 
Jeroen Schepers, Jelle de Bruijn en Wim Roozenbeek voor  
hun bijdragen in schrift en beeld

© 2022 Groengebied Amstelland, Amsterdam

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het  
recreatieschap Groengebied Amstelland (gemeentes Amstelveen,  
Ouder-Amstel, Diemen en Amsterdam, en de provincie Noord-Holland).

Waan je met deze  

wandeling in een andere wereld 

in het natuurgebied bij de Hoge 

Dijk, spot de Gasconne koeien in 

de Gaasperzoom en bewonder 

het voormalig Floriade-park  

bij de Gaasperplas!

http://www.groengebied-amstelland.nl

